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I. Az értekezés tárgya. 

A Történelmi emlékezet és mitikus történet Krúdy Gyula müveiben cimü 
doktori értekezés a Krúdy életmúnek azt a kiterjedt részletét vizsgálja, amely 
valamilyen módon kapcsolatba hozható a Magyarország uralkodói székében 
több évszázadot töltő Habsburg családdal, valamint azzal a mítosszal, melyet 
a Habsburg-mítosszal szemben Krúdy tételez, oly módon, ahogy ez 
szövegeiből kiolvasható. Az értekezés szerzőjének véleménye szerint ez a 
magyar Nagyboldogasszony kultuszra és Mária-tiszteletre alapitható 
sajátosan magyarnak bemutatott Mária-kultusz, mely a Nyírség-novelláktól 
és regényektől a hírlapi cikkeken át a Bakonyt és különösen Várpalotát 
megjelenitő.alkotásokig számtalan helyen megfigyelhető az író életművében. 

A XX. század vizitkártyái című kötetben megjelent Habsburg-tárgyú 
riportok, valainint az ezeket kiegészítő, a korabeli magyar politikai és 
társadalmi élet jeles képviselőit bemutató tárcák, karcolatok szolgáltak az 
értekezés kiindulópontjául. Ügy tünt: Krúdy azzal a kettős értékszemlélettel 
figyeli a Habsburg-ház történetét, amelyre Szörényi László hívta fel a 
figyelmet „Múltaddal valamit kezdeni* cimü kötetének Krúdy-
tanulmányában. Tudniillik a szeretve-gyúlölségnek azzal a fajtájával van 
dolgunk Krúdy esetében, amely akár kortársként, akár egy Trianon-utáni 
magyarság képviselőjeként nosztalgikus vágyódással tekint az ausztriai-ház 
regnálásának utolsó évtizedeire, az Osztrák-Magyar Monarchia korára, 
ugyanakkor éles szemmel látja annak összes hibáját is. Habsburg-
ellenességét nyírségi szülői házából hozza, Kossuth-párti nagyapjától és 
nagyanyjától, akiknek az életműben mindvégig kitüntetett szerep jut, 
többször főszereplői novelláknak, sőt regényeknek is. 

A Habsburg-dinasztia magyarországi uralkodásának végét riportokban, 
karcolatokban irta meg Krúdy, melyeknek alapját az eseményekkel egy 
időben készített más müvek képezik, mint ahogy az értekezés 
keletkezéstörténeti-filológiai kérdéseket vizsgáló részében erről sző lesz. 
Krúdy megírta a dinasztiának magyarországi belépőjét is, sejtetve, hogy 
amilyen dicstelen és derűs megjegyzésekre joggal okot szolgáltató volt az 
uralkodóház leköszönte, éppoly tisztátalan volt az a kor és az a mód, amiben 
és ahogyan megkaparintották 1526 után Közép-Európa egyik legjelentősebb 
királyságát. A helyzetet bonyolítja, hogy Királyregényeiben, melyek erről a 
korról szólnak (és amelyek közé az Ámyékkirály című regény is besorolható 
negyedikként) a főszereplő Habsburg Mária, II. Lajos királyunk felesége. 
Krúdy, aki. jól ismerte a történelmi tényeket (az értekezés bemutatja 
mindazokat a forrásokat - Jászay Pál Mohács* utáni eseményeket feldolgozó 
könyvét, melyből Krúdy gyakran, szó szerint idéz vagy a gróf Klebersberg 
Kúnó előszavával kiadott 1926-os Mohács-emlékkönyvet -, melyeket Krúdy 
adatgyűjtő munkája során használt), azokat némileg megváltoztatva a 
magyarok asszonyának, Máriának szerepébe helyezi főhősnőjét. A filológiai 
munkához egyrészről azok a monográfiák, cikkek, tanulmányok, 
tanulmánykötetek - gyakran utalásos - feldolgozása csatlakozik, melyet az 
elmúlt évtizedek Krúdy-kutatása kitermelt, valamint a kortársak Krúdyval 
kapcsolatos szöveges visszaemlékezései (Márai Sándor például eredeti és 
fontos megállapításokat tesz a Festett király címú Királyregényröl Naplóiban); 
másrészről szerző hasznosnak találta irodalomelméleti szempontból bizonyos 



történetfilozófiai szakmunkák (Lówith, Assmann, Collingwood stb.) 
használatát az elemzések során. 

Az emiitett művek vizsgálatához csatlakozik a Mária-kultusszal és a 
Habsburg-mítosz demitizálásával kapcsolatban Krúdy névadási 
gyakorlatának vizsgálata az olyan müvekben, mint a Napraforgó, a Palotai 
álmok, a Kleofásné kakasa vagy az N. N., valamint mindazon művek, 
melyekben Krúdy a Habsburg-dinasztiával foglalkozik (A magyar 
jakobinusok, Kossuth fia és a postakocsi-regényeknek Rudolf-Rezső 
királyfival, valamint természetesen I. Ferenc Józseffel foglalkozó részei). Az 
értekezés elemzi még ezeken kivül a témával kapcsolatba hozható Krűdy 
műveket (a Magyar Köztársaság Almanachját például azért, mert Krűdy 
kimondva-kimondatlanul párhuzamot sejtet a mohácsi tragédia utáni és a 
trianoni tragédia utáni kor Magyarországa között, s a bukás okai között 
mindkét esetben a magyarok politikai erkölcstelenségét sejteti), történelmi 
regényeit (például A templáriust), azzal a céllal, hogy egységében 
mutatkozhasson meg Krűdy Gyula munkásságának vizsgált szelete. Az 
elemzés során az életrajzi vonatkozásokra is kitekintés nyílik. 

Az értekezés fontos részét képezi azoknak az - olvasó számára jórészt 
ismeretlen - novelláknak a bemutatása, elemzése, melyek Krúdy említett 
történelmi regényeinek keletkezésével párhuzamos Íródtak, s némileg 
másképp, a regényben megvalósult írói elképzelésektől eltérően dolgozzák fel 
ugyanazt a történelmi témát. Ilyen például az L. M. vagy szerelem a királyi 
palotában, amely egyszerre bájosan frivol és borongósan szomorú képeivel a 
Mohács című Királyregény egy epizódjának a regényétől kissé eltérő 
kidolgozása; a Mária királyné Pozsonyban című novella, mely a már említett 
Festett királyból „maradhatott 10" vagy az 1910-es Ferenc császár éjszakája, 
mely a történelmi tényektől teljesen elrugaszkodott, kedélyes ellentétpárja A 
magyar jakobinusok regényének, holott pontosan annak egy részletét 
dolgozza át. A tömérdek novella, karcolat, riport, tárca, mellyel Krűdy I. 
Ferenc József temetését és IV. Károly koronázását örökíti meg, az 
értekezésben a lehető legnagyobb alapossággal gyűjtetett össze és 
dolgoztatott fel. 

A Krúdy-életmű egy meghatározott részletéről szóló értekezés tárgya 
mitizálás és demitizáció, történelemszemlélet, -ábrázolás, és -teremtés 
módozatainak bemutatása. 

II. Az értekezésben alkalmazott módszerek. 

Az értekezés nem tartalmaz tisztán irodalmi elemzéseket, tekintve, hogy 
Krúdy száméira elemzett műveinek alkotásakor a történelmi források különös 
fontossággal bírtak. Tisztán történelmi jellegű eszmefuttatásokról sem lehet 
szó, inkább olyan típusú vizsgálódásokról, amelyek egyesithetik a 
történelem, az irodalom, a társművészetek, a néprajz és a kultúrantropológia 
módszereit. Ezáltal természetesen elmosódhatnak a határok az egyes 
tudományterületek között és ezt a tényt a kutatás során nem árt figyelembe 
venni. Az értekezés célja Krúdy Gyula történelmi tárgyú regényeinek, 
novelláinak és újságcikkeinek vizsgálata, nem utolsó sorban abból a 
szempontból, hogy milyen történelmi alapvetésből vagy alapvetésekből 
kiindulva, milyen hagyományokhoz izesülve hozta létre müveit az író. A 



történelmi munkák mint a különböző elbeszélői technikák alkalmazásai több 
szerző (Robin G. Collingwood A történelem eszméje című müvével, Hayden 
White történelemfilozófiai tárgyú írásaival, amelyek például A történelem 
terhe cimü kötetében találhatóak, Mircea Eliadenak a közép-európai 
népcsoportok világnézetének az időre és a történelemre vonatkozó részleteivel 
kapcsolatos megfigyelései és eszmefuttatásai, Rudolf Bultmann, Walter 
Benjámin, Kari Löwith, Georges Duby és Hannah Arendt történelemfilozófiai 
nézetei és végül, de nem utolsó sorban Jan Assmann fontos munkája, A 
kulturális emlékezet. Írás, emlékezés és politikai identitás a korai 
magaskultúrákban.) véleménye szerint maguk is elbeszéléseknek 
tekinthetők. Az értekezés ezekhez az elképzelésekhez csatlakozva keresi a 
párhuzamokat történelmi regény és történelmi szakmunka között, olyan 
találkozási pontot tanulmányozva mint a metaforika, amely 
elengedhetetlennek tűnik az elbeszélés esetében, legyen az akár történelmi, 
akár történeti. 

A történelmi emlékezet ugyanis Krúdynál összeforrasztja a 
családtörténetet a nemzet történetével; ezzel párhuzamosan a meséket, 
mítoszokat, regéket, mondákat, a nemzettudatot létesítő történeteket a 
pletykákkal, szóbeszédekkel, a Krúdy korabeli aktuálpolitikai tényekkel és 
híresztelésekkel együtt poetizálja át az író azzá az erősen mitikus jellegű 
magántörténelemmé, amely az értekezésben elemzett müveinek alapját 
képezi. A Krúdy-művek vizsgálata mellett szükséges, hogy az értekezés 
folyamán röviden azok befogadástörténete is megemlíttessék, különös 
tekintettel a regények kritikai megítéltetésére. Az értekezés részletesen elemzi 
Krúdy 1926. és 1930. között keletkezett, az irodalomban Királyregények vagy 
Három király cimmel szereplő négy regényét, az Ámyékkirályt, a Mohácsot, a 
Festett királyt és Az első Habsburgot; A magyar jakobinusok című 1910-es, A 
templárius cimü 1925-ös regényt és az először 1988-ban kiadott Magyar 
Köztársaság Almanachja című művet. A többek között Sturm László által 
tényregényeknek nevezett alkotásokból, melyek a jellegzetes „Krúdy-
publicisztika gyümölcseinek'' tekinthetők, mindössze a Kossuth fia címmel 
1976-ban kiadott, jobb híján regénynek nevezhető munkát elemzi behatóan. 
Egyrészt azért, mert Sturm László Hagyományok metszéspontján cimü 
müvében alapos elemzések találhatóak ebben a témakörben, másrészt azért, 
mert a „tényregények" közül egyedül a Kossuth fia illeszthető be az értekezés 
vizsgálódásának körébe, amely Krúdy Gyula történelmi tárgyú müvein belül 
is főként a Habsburg tárgyú szövegekre összpontosít. A Királyregényekkel 
kapcsolatban filológiai problémákra is ki kell térnie az elemzésnek, amely új 
értelmezési pontokat próbál találni abban a gondozott szövegben, amely 
egészen napjainkig utoljára közli egységében a négy királyregényt. 

Történelemtudomány és történelmi regény viszonyában az értekezés 
minél több oldalról próbálja körüljárni azokat a kérdéseket, amelyeket a 
történelmi regény létjogosultságának, a vele kapcsolatban koronként 
támasztott követelményeknek, valamint a történelemírás és a széppróza, az 
epikai formák viszonyának problematikája fölvethet. A történelem nem 
pusztán a történettudomány területén kaphat szerepet. Az esetek 
többségében szorosan összefonódik a társadalmi tudatnak, sőt a társadalom 
pszichéjének azzal a részével, amely a közösségekben azt az összetartó erőt 
hozza létre és tartja fönn, amelyet nemzettudatnak vagy 



önazonosságtudatnak nevezünk. Ez kifejeződésre juthat és meg is nyilvánul 
a művészetekben, az etnografikus jellegű hagyományban, a történelmi 
tudatformákban, de a társadalmi interakciókban is, olyanokban például 
mint a vicc, a pletyka, vagy Krúdy művei körül különösen olyanokban, mint 
az adoma, az anekdota vagy a publicisztika, amely formálhatja és formálja is 
ennek a társadalmi tudatformának azt a részét, amely egy gyorsan változó-
cserélődó, ugyanakkor rendkívül markáns formában megnyilvánuló 
tudatszintet képvisel. 

III. Az értekezés eredményei. 

Krúdy Gyula Királyregényeinek elemzésekor filológiai problémákra is ki kell 
térnie az értekezésnek, amely új értelmezési pontokat próbál találni. Ezáltal 
új megvilágításba kerül az Ámyékkirály című elsőnek tekinthető regény, 
melyet eddig a kutatás nem méltatott kellő figyelemre. Az értekezés 
megkísérli bebizonyítani, hogy az említett műnek helye van az így 
tetralógiává bővülő trilógiában, és nem pusztán bizonyos szövegszerű 
egyezések miatt, sokkal inkább a narráció egységének és egy igen sajátos 
mítoszalakításnak köszönhetően, mely mitoszkonstrukció az értekezés 
központi témája. Az értekezés szerint ugyanis Krúdy regénykompoziciójában 
a magyarság és a magyar föld, az ország és a nemzet mítoszát, teremti meg. 
A mítosz főalakja a regények főszereplője, Habsburg Mária, aki ezúttal nem 
annyira Habsburg királyleány, mint inkább a magyar Nagyboldogasszony 
(Szűz Mária)-kultusz megtestesítője, a félig pogány, félig keresztény magyar 
mítosz központi alakja. Ezen értelmezés szerint Krúdy - Trianon után - úgy 
látja: a magyarság „nemzeti nagy létének nagy temetője, Mohács" tragikus és 
máig ható fordulópont volt nemzetünk életében. Az iró, magánmítosza 
szerint, ezt a nemzetet élő személyként kezeli, s ennek a személynek a 
szétszaggatásáért a magyar hatalmi köröket teszi felelőssé, ezzel együtt a 
több mint négy évszázadig gyűlölt-megtűrt-szeretett Habsburg uralkodóház 
mítoszát dekonstruálja, rámutatva hatalmi impotenciájukra, valamint arra, 
hogy uralkodásukból (és valószínűleg hatalmi mítoszukból is) hiányzik a 
szakralitás, ahogy erre Claudio Magris is utal, mikor A Habsburg-mítosz az 
osztrák irodalomban című müvében a hivatalnok mítosz és a kedélyes 
kispolgár mitosza ötvözeteként iija le a Habsburg-ház mítoszát. 

Krúdy Gyula írásművészetében kiemelkedő fontosságú szerepet kap a 
magyar Szűz Mária - kultusz. Egyrészt családi hagyományai miatt (Mária 
nevű rendkívül művelt nagyanyja szellemi fejlődésére és Ízlésére döntő hatást 
gyakorolt), másrészt azon általa fölismert nemzeti hagyomány miatt, mely 
szerint I. Szent István királyunk, miután Imre herceg halálával utód nélkül 
maradt, a legenda szerint fölajánlotta Magyarországot az Ég Királynőjének, 
az istenszülő Szűzanyának. Az értekezés folyamán megformált vélemény 
tehát az, hogy Krúdy, a Habsburgok profán uralma mellett egy évezredes 
szakrális uralmi formát tételez, amely Mária tiszteletében, az általa műveiben 
oly gyakorta megjelenitett búcsújárásokban, kegyes zarándoklatokban 
mutatkozik meg, valamint időről-időre a magyar lányokban-asszonyokban, 
akiket több müvében is Szűz Mária leányainak tekint. A kutatás tehát 
kiterjed azokra a Krúdy-alkotásokra is, amelyekben ez a Mária-tisztelet, vagy 
az erre történő utalások tetten érhetőek. Ezért elemzi az értekezés az N. N.-t, 



a Napraforgót, de az 1913-as Palotai álmokat és azokat a Szindbád-
novellákat is, amelyekben a Mária-kultusz jelei fölbukkannak. Elemzés 
tárgyai továbbá azok az újságcikkek, riportok, tudósítások, karcolatok és 
novellák, amelyek a Habsburg családot örökítik meg, különös tekintettel arra 
a tényre, hogy Krúdy, aki szemtanúja volt I. Ferenc József temetésének és IV. 
Károly koronázásának, s erről a korabeli sajtóban számolt be, hogyan írta 
tovább, fogalmazta újra az 1920-as években a Habsburg-ház magyarországi 
történetének ez utolsó két fejezetét. 

Krúdy Gyula történelmi regényeinek, illetve történelmi ihletettségú 
szövegeinek vizsgálata izgalmas és talán gyümölcsöző vállalkozás, 
amennyiben a szépprózát összehasonlítjuk azokkal a történettudományi 
munkákkal vagy fél- meg áltörténelmi müvekkel, amelyeket Krúdy 
fölhasználhatott az alkotói folyamat során, amelyek hatással lehettek az író 
munkájára. Ez a föladat egyúttal arra is csábithat, hogy történelem és; 
szépirodalom'kapcsolódási pontjait vizsgáljuk. Az értekezésben történelem-
elméleti, történelemfilozófiai és történettudományi nézetek ütközhetnek 
Krúdy korának elteijedt történelemfölfogásával, a kritikának a történelmi 
regényeket illető nézeteivel és végül, de nem utolsó sorban olyan 
elméletiróknak a történelmi mozzanatra vagy az időbeliség fölfogására 
vonatkozó nézeteivel, mint amilyen például Paul Ricoeur vagy az elsősorban 
egyiptológusként ismert Jan Assmann. 

Krúdy Gyula életmüvének elemzett része kiváló területe továbbá azoknak 
az összehasonlító vizsgálódásoknak, amelyek nemzeti tudatformák, 
történelem, történelmi tudat és szépirodalom meg történelmi tudományos 
kutatás lehetséges egymásra hatását, változását, alakulását kisérik 
figyelemmel. Különös fontosságot és aktualitást adhat ennek a kutatási 
területnek a Krúdy korabeli és a Krúdy korában gyökeresen megváltozó 
arculatú Közép-Európa. Ebben a földrajzi térben a magyarság számára sok 
olyan életbevágó kérdést tett föl a történelem a XX. század első felében, 
amelyek megválaszolásához elengedhetetlenül szükséges volt a magyar 
nemzet történelmi szemléletének, nemzeti tudatának és a Kárpát-
medencében betöltött szerepének újragondolása, illetve mindezeknek a 
tartalmaknak a megőrzése, továbbörökítése, méghozzá olyan körülmények 
között, amelyek egyáltalán nem kedveztek ezeknek a föladatoknak. Ebből a 
szempontból Jan Assmann elméleti megállapításai mellett Mircea Eliadenak 
a nézetei voltak a legalkalmasabbak arra, hogy az értekezés Krúdy múveinek 
a nemzeti tudat irodalmi kifejeződése szempontjából fontos tulajdonságait 
vizsgálhassa. A fő feladat, ami az értekezés előtt állt, annak a mítosznak a 
fölkutatása és bemutatása volt, amelyet Krúdy hozott létre említett 
müveiben. Az elemzés megmutatja, hogy az iró elsősorban saját családjának 
történetét a magyar nemzet történetével egybeszőve teremti meg azt a 
jellegzetesen közép-európai mítoszt, amelynek középpontjában véleményem 
szerint Mária Nagyboldogasszony magyarországi tisztelete, mint szakrális 
uralmi forma áll, amely hieratikus uralmat az I. Szent István - féle 
föltételezett országfölajánlás alapozott meg. Ez a mítosz - összekapcsolódva 
azokkal a népi hagyományokkal, mítoszokkal, legendákkal, regékkel és 
mondákkal - sokkal régebbi mint annak a Habsburg családnak az uralmi 
mitosza, amely mítosz a maga hivatalnoki-kispolgári profanitásával 
valójában erre az emiitett közép-európai magyar mitoszalapra épült. 



Krúdynál az etnografikus hagyomány, a népi hiedelmek, a babonák, 
pletykák világa szinte azonosul a regék és mondák hagyományával. 
Müveinek hangulata, ha csak a paródia szintjén is, a népkönyvekkel, a 
kalendáriumokkal is rokonságot tart fönn. Tudatos családtörténet és 
történelmi alapú nemzeti öntudat kölcsönösen meghatározzák és föltételezik 
egymást. Úgy is fogalmazhatunk, hogy egymás legitimitását és annak 
folyamatosságát biztosítják. Krúdy számára a család személyiségmegalapozó 
és -fönntartó szerepét a nemzeti öntudat folytonossága teszi lehetővé, amely 
öntudatot viszont a családi nevelés és fölkészítés tartja ébren és készen arra, 
hogy adott történelmi helyzetben a kifejlődött személyiség meg is 
változtathassa, át is formálhassa ezt a tudatformát, amennyiben arra 
történelmi-politikai-gazdasági-földrajzi késztetések tapasztalhatóak. Krúdy 
életében legalább két jelentős történelmi helyzet adódott arra, hogy a 
magyarság, és Krúdy, a magyarság • történelmi tudatának (éppen irói 
munkássága által) egyik formálója, áttekintse és fölülbirálja addigi nézeteit a 
nemzeti tudattal kapcsolatban. 

Végül megállapítható, hogy Krúdy tudatosan jelenítette meg elemzett 
müveiben a Habsburg-ház és a magyar nemzet harmonikusnak csak 
nehezen nevezhető „házasságát", amelyet Habsburg részről profán, néha a 
közönségességig kispolgári hivatalnok-mítosszal jellemzett (ahogy ez a 
hivatalnok-mítosz az osztrák eredetű Habsburg-mitoszban is megfigyelhető), 
magyar részről pedig azzal a Nagyboldogasszony kultuszban gyökereztethető 
szakrális uralmi mítosszal, amelynek hétköznapi megfelelőit, a magyar 
lányokat, asszonyokat, menyecskéket is a mítosz részévé teszi, mintegy 
szakralizája az író, többek között a magyarországi Mária tisztelet 
kegyhelyeire történő, ciklikusan ismétlődő búcsújárások megörökítésével. 
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